POČAS LETNÝCH HORÚČAV OVLAŽÍ OBYVATEĽOV A
NÁVŠTEVNÍKOV BRATISLAVY SEDEM MESTSKÝCH PITNÝCH
FONTÁNOK
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Bratislavčania a návštevníci hlavného mesta sa môžu počas letných horúčav ovlažiť v
siedmich pitných fontánkach. Dve sú na Hviezdoslavovom námestí, po jednej sú na Hlavnom
(strážna búdka s pitnou fontánou) a Župnom námestí, Námestí SNP a na Panskej ulici
(Pálffyovská z 18. storočia). Zároveň je po ôsmich rokoch sprevádzkovaná aj pitná fontána u
Červeného raka na Michalskej ulici, ktorá bola zdemolovaná počas rekonštrukcie letnej
čitárne Červený rak. Náklady na ich prevádzku a údržbu sa
pohybujú ročne okolo 6 600 eur.
V Bratislave je v súčasnosti okolo 30 pitných fontánok.
Generálny investor Bratislavy (GIB) ako mestská organizácia
spravuje 11 z nich. Pitné fontánky na Zelenej (Palugyayova
studňa, 1882) a na Bielej ulici (Putto s rybou, 2.1/2 18. storočia)
slúžia ako okrasné prvky. Ďalšie dve, konkrétne pitná fontánka
Váza z Grassalkovichovej záhrady (1816) a pitná fontánka Ryba
zo Sedlárskej ulice (1737) sú v súčasnosti uložené v depozite.
Okrem pitných fontánok sa hlavné mesto stará o údržbu a
prevádzku aj 41 fontán a troch studní. Z nich bude tento rok
spustených 36 fontán a dve studne. Priemerné ročné náklady na
ich spravovanie dosahujú približne 220-tisíc eur.
Kultúra fontán plniacich úžitkové a estetické funkcie prenikla do Bratislavy pomerne neskoro.
Prvá fontána vyrástla v strede mesta až na podnet Maximilliána II. v roku 1572, ktorý dal
postaviť fontánu na Hlavnom námestí. Dnešná Rolandova fontána vznikla po požiari pri
korunovácii v roku 1563, ktorý zničil značnú časť mesta a zahynulo pri ňom niekoľko ľudí.
Dovtedy ľudia využívali prirodzené zdroje vody, najmä vodu z Dunaja, z potokov, zo studní,
ale aj dažďovú vodu, ktorú zachytávali do cisterien. Rolandova a ďalšie mestské fontány mali
predovšetkým praktickú funkciu – boli zdrojom vody. Až do konca 19. storočia boli všetky
zásobované vodou cez samospádový vodovod z horských prameňov. Mesto nemalo
moderný vodovod a pumpovať vodu zo studní do fontán by bolo veľmi drahé.
Ako prvá bola zásobovaná mestskou vodou Ganymedova fontána. Po roku 1900 firma
Stollwerk dala na niekoľkých miestach vybudovať a inštalovať kovové fontánky. Odliali ich v
Blansku a boli trojetážové – pre malé zvieratá, kone, ľudí a pre vtáctvo. Posledná stála v 50tych rokoch na Račianskom mýte, potom putovala do jazdeckého areálu na Čiernej vode. Jej
replika v súčasnosti stojí na križovatke ulíc Ventúrska, Panská a Straková.
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